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Spoštovani,  

 

Verjamem, da smo se v letošnjem taboru mladih planincev imeli vsi skupaj zelo lepo. Po dolgih letih 
omahovanj in dogovarjanj smo letos le uspeli priti v ČEZSOČO, v kraj med reko Sočo in Bovcem. Jutranji 
pogledi iz šotorov so se nam ob zbujanju usmerjali v prelepo planinsko kuliso na Kaninsko pogorje, Svi-
njak, Polovnik … Preživeli smo vse – od vročinskega vala do nekaj deževnih dni, kurili večerne taborne 
ognje, se zabavali ob reki Soči, spoznavali lokalne znamenitosti, pohajkovali po okoliških hribih in se 
hladili s sladoledom pri bovškem »Saliju« ...  

Ni nam bilo hudo ob odlični kuharski zasedbi, ki nas je ves teden razvajala z raznovrstnimi dobrotami. 
Tudi naučili smo se nekaj planinskih veščin, ustvarjali in pisali, se veliko igrali in športali, tekmovali v 
planinski orientaciji in planinskih vozlih, se razvajali s »Skritim prijateljem«, spoznavali smo okoliške 
hribe, slapove, planine … 

Brezplačni srečelov smo izvedli s pomočjo naših sponzorjev. Vsem hvala. Razdelili smo si »pinki« spo-
minske majice in si ob odhodu domov vendarle obljubili, da se v hribih vidimo tudi med letom, vseka-
kor pa naslednje leto v 37. taboru mladih planincev nekje na drugi lokaciji. 

Hvala vsem mladim planincem, vsem mladim in malo manj mladim v vodstvu letošnjega 36. tabora 
mladih planincev, zahvala in pohvala vsem sponzorjem: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI IN ŠE LEPO NAM JE, 
NAJ BO TAKO TUDI V BODOČE! 

 

Organizacijski vodja tabora: Bogomil Polavder - Milan   
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Leta 1973 so zgradili kabinsko žičnico na Kaninske pode, kjer so postavili več smučarskih žičnic. Okolica 
Bovca je primerna za sprehode. Vedno več obiskovalcev prihaja sem spomladi in poleti zaradi veslanja 
po divjih vodah, ribarjenja v Soči in planinarjenja po širni gorski okolici. Južno od Bovca je tudi športno 
letališče za jadralna in motorna športna letala. Turistične zmogljivosti so v hotelih, zasebnih turističnih 
sobah in počitniških stanovanjih. Ob sotočju Koritnice in Soče je več kampov, posebej  primernih za kaja-
kaše.  
Bovška kotlina ima zaradi svoje lege tudi prav posebne podnebne pogoje. Mediteranski vpliv, ki od morja 
po dolini Soče sega v Bovško kotlino, vpliva na podnebne razmere v kotlini. Tako je med rastlinstvom 
značilno mešanje alpskega rastja z za alpski svet netipičnimi rastlinskimi vrstami. 
Bovška kotlina ima v osrednjem delu dokaj obsežne in ravne obdelovalne površine. Prst je peščena in je 
kot taka primerna le za živinorejo in gojenje krompirja. 

Čezsoča je manjša vas, ki se nahaja v juž-
nem predelu Bovške kotline, pod pobočji 
Polovnika. Leži na levem bregu reke Soče 
in je okoli tri kilometre oddaljena od  Bov-
ca. Čezsoča se v pisnih virih prvič omenja 
leta 1540. V vasi so se ohranile tradicional-
ne čezsoške hiše, za katere so značilne 
kamnite vhodne stopnice, odprt hodnik, 
kuhinja z visokim ognjiščem in prostorom 
za kotel, izba s široko zakonsko posteljo, 
poseben vhod od zadaj, kjer je bilo tudi 
stranišče, ter ostalo. Na celotnem Bov-
škem je edino ta vas imela posebne globo-
ke vodnjake, ki se imenujejo šterne, iz 
katerih so vodo dvigovali s pomočjo vedra.  

Bovška kotlina je največji plani svet in 
najgloblje s prodom zapolnjena kotlina 
v slovenskem delu Julijcev. Reka Soča, 
ki še tik nad njo reže globoka korita, je 
tu široko razlita in ustvarja celo nekaj 
rečnih otočkov. Naselja v kotlini so 
večinoma gručasta ali dvoredna obce-
stna. Ob severnem robu je na veliki 
prisojni terasi pod Rombonom Bovec, 
ki je najpomembnejše naselje kotline. 
Bovec leži ob stari prometni poti po 
Soški dolini. Ima manjše industrijske 
obrate, vendar temeljijo razvojni načr-
ti na turizmu.  

V središču naselja se nahaja relief fronte v 1. svetovni vojne. V tistem času je bila Čezsoča popolnoma 
porušena, vendar so jo Italijani ponovno sezidali. V kraju že od leta 1985 v mesecu juliju poteka etnološ-
ko-zabavna prireditev Kmečke igre. Vas nudi številne možnosti za doživetja, kot so kajakaška šola na reki 
Soči, obisk Doline škratov, vodene aktivnosti na reki Soči, najem urejenega prostora za piknik, družinski 
kolesarski izlet ob levem bregu reke Soče do Loga Čezsoškega, poletna osvežitev – bazen z naravno vodo 
potoka Slatenik, ki izvira 1200 metrov visoko, in drugo. 
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V neposredni bližini Bovca se tik ob cesti v smeri proti mejnemu prehodu Predel in dolini Trente nahaja 
na manjšem hribu Ravelnik, zanimiv muzej na prostem. Na Bovškem so med prvo svetovno vojno pote-
kali krvavi spopadi med italijanskimi napadalci in avstro-ogrskimi branilci. Avstro-ogrska obrambna črta 
je potekala preko Rombona (2208 m), se nato spustila v Bovško kotlino, jo prečkala in se potem na 
levem bregu Soče preko Humčiča (810 m) povzpela na Javoršček (1557 m). Po napredovanju Italijanov 
in zasedbi Bovca v avgustu 1915 je avstro-ogrska vojska svojo prvo obrambno črto močneje utrdila na 
vzhodnem robu Bovške kotline, in sicer na pobočju vzpetin Stržišče (486 m) in Ravelnik (519 m). Vzpeti-
ni predstavljata naravno oviro, ki so jo avstro-ogrski vojaki z utrjenimi položaji, strelskimi jarki in kaver-
nami spremenili v steber svoje obrambe, obenem pa varujeta in skrivata cestno križišče ter pričetek 
poti v dolino Soče in Koritnice. V Muzeju na prostem Ravelnik so poleg povezovalnih in strelskih jarkov 
tudi bunkerji, kaverne, obnovljene barake in mitralješka gnezda. Muzej na prostem Ravelnik je del Poti 
miru od Alp do Jadrana, ki povezuje dediščino soške fronte ter druge kulturne in naravne znamenitosti 
vzdolž nekdanje frontne črte. 
 
Pripravila Irena Ramšak.  
 
Viri:  
Slovenija, turistični vodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.  
Bovška kotlina. Pridobljeno 8. 8. 2019 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bov%C5%A1ka_kotlina. 
Čezsoča. Pridobljeno 8. 8. 2019 s spletne strani: https://kraji.eu/slovenija/cezsoca/slo 
Ravelnik. Pridobljeno 8. 8. 2019 s spletne strani: https://kraji.eu/slovenija/ravelnik_muzej/slo. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bov%C5%A1ka_kotlina
https://kraji.eu/slovenija/cezsoca/slo
https://kraji.eu/slovenija/ravelnik_muzej/slo
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SOBOTA, 29. 6. 2019 

 

Malo po sedmi uri smo se z avtobusoma odpeljali iz Griž in s Polzele proti Čezsoči. Prispeli smo ob 11.30 

in se peš podali do tabornega prostora. Namestili smo se po šotorih in začeli z medsebojnim spoznavan-

jem. Sledila sta kosilo in počitek. Zaradi vročine smo odšli do Soče in se malo osvežili. Potem smo odšli še 

do slapa Boka oziroma na razgledno točko blizu slapa. Po vrnitvi nazaj smo imeli večerjo, potem pa druže-

nje ob tabornem ognju, kjer smo skupaj zapeli nekaj pesmi in pekli penice. Sledilo je umivanje in priprava 

na spanje. Mentorice so nato mladim planincem prebrale pravljico za lahko noč in ti so kmalu zaspali. Noč 

je minila brez posebnosti.  

Dežurno vodstvo: Irena Ramšak, Timotej Zuka Majcenovič, Martin Gulin. 

Dežurni mladi planinci: Urška Turnšek, Matic Debeljak, Bor Pražnikar, Ivana Lesjak, Nik Kopše, Katarina 

Časl.  

Zapisala Irena Ramšak. 

Že zgodaj zjutraj nas je avtobus odpeljal 

v štiri ure oddaljene kraje, in sicer v pla-

ninski tabor v Čezsoči. Ko smo prispeli v 

tabor, smo si uredili postelje in pojedli 

odlično kosilo, ki so ga skuhali naši odlič-

ni kuharji. Nato smo se odpravili na spre-

hod do prelepega slapa Boka. Da pa to ni 

bil navaden dan, smo se še prej odšli 

kopat v reko Sočo. To je bil res zabaven 

dan.  

Nija Hedl  

Zbuditi sem se morala zgodaj, kar mi ni 

bilo všeč. Potem so me starši peljali do OŠ 

Griže, kjer nas je čakal avtobus. Šofer je 

pobral in zložil vse kovčke, nato pa smo 

se vkrcali. Vožnja je bila naporna, dolgo-

časna in dolga. Po štirih urah vožnje smo 

končno prispeli. Najprej smo se namestili 

v šotore, potem pa smo imeli kosilo. Po 

počitku smo se šli kopat v Sočo, ki je zelo 

mrzla, ampak kristalno čista. Proti koncu 

dneva smo šli na pohod do slapa Boka. 

Zvečer smo prižgali taborni ogenj, nato 

pa smo v šotoru igrali karte in šli spat.  

Pia Krušnik 
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V tabor smo se vozili tri ure in pol. Ko smo prispeli, smo se pozdravili in se vselili v šotore. Potem smo šli v 

jedilnico in pojedli zelo okusno kosilo. Nato smo se odpravili na pohod. Hodili smo dve uri. Po večerji smo 

se umili, ob 22. uri pa nam je Andreja prebrala pravljico. Imeli smo se lepo.  

Neža Obrez 

 

Vstal sem ob 6.10 in šel na avtobus. Ob 13. uri smo prišli v tabor. Dani in Jožica sta skuhala kosilo. Kas-

neje smo odšli do slapa Boka. Zvečer smo ob tabornem ognju pekli penice.  

Aljaž Ašenberger 

 

Zjutraj smo se zbrali za šolo in odšli na avtobus. Vozili smo se štiri ure. Ko smo prišli v tabor, smo si ogle-

dali šotore in se razpakirali, nato pa smo šli na kosilo. Po kosilu smo se šli kopat v Sočo. Nato smo šli na 

večerjo in spat, Tanja pa nam je prebrala pravljico.  

Nik Kopše 

 

Zbuditi sem se morala zgodaj, kar mi ni bilo všeč. Potem so me starši peljali do OŠ Griže, kjer nas je čakal 

avtobus. Šofer je pobral in zložil vse kovčke, nato pa smo se vkrcali. Vožnja je bila naporna, dolgočasna 

in dolga. Po štirih urah vožnje smo končno prispeli. Najprej smo se namestili v šotore, potem pa smo 

imeli kosilo. Po počitku smo se šli kopat v Sočo, ki je zelo mrzla, ampak kristalno čista. Proti koncu dneva 

smo šli na pohod do slapa Boka. Zvečer smo prižgali taborni ogenj, nato pa smo v šotoru igrali karte in 

šli spat.  

Pia Krušnik 

 

V soboto zjutraj smo se zbrali za OŠ Polzela in odšli na avtobus. Vozili smo se štiri ure. Ko smo prispeli, 

smo se razpakirali  in pojedli kosilo. Kuhala sta Dani in Jožica. Po kosilu je sledilo malo počitka, potem pa 

smo se odšli kopat v reko Sočo. Nato smo odšli na sprehod do slapa Boka. Hodili smo dve uri. Ko smo se 

vrnili, smo šli v šotore. Zvečer smo imeli kres, nato pa smo odšli spat.  

Timotej Šmajs 

 

Do tabora smo se vozili štiri ure. Pojedli smo kosilo, nato pa smo si uredili ležišča. Kopali smo se v Soči in 

šli do slapa Boka. Zvečer smo zakurili taborni ogenj, nato pa smo odšli spat.  

Tilen Šmajs 

 

Zjutraj ob sedmi uri smo se odpravili v 7-dnevni planinski tabor. Vozili smo se štiri  ure, vmes pa smo se 

tudi ustavili. Ko smo prispeli, smo se namestili v šotore, čez čas pa smo imeli kosilo. Po kosilu smo imeli 

prosti čas, nato pa smo se odpravili do Soče. Nato smo šli do slapa Boka, ki je zelo lep slap. Zvečer nam 

je Tanja prebrala pravljico in tako se je končal naš prvi dan v taboru.  

Zoja Štok  

 

 

S Polzele smo se odpeljali ob sedmi uri, z avtobusom smo se vozili štiri ure. Ko smo prispeli, smo pojedli 

kosilo. Za kosilo je bila krompirjeva solata in hrenovke. Sledil je počitek, nato pa smo se šli kopat v reko 

Sočo. Proti večeru smo šli pogledat slap Boka. Nato smo imeli večerjo in sledil je taborni ogenj. Na ognju 

smo pekli penice in peli pesmi. Nato smo odšli spat.  

Marko Šolajić  
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S Polzele smo odšli ob sedmi uri, vozili smo se štiri ure. Ko smo prišli v 

Čezsočo, je bila ura nekaj čez enajsto. Avtobus nas je peljal do cerkve, v tabor pa smo šli peš. Tovor nam 

je odpeljal kombi. Ko smo prišli v tabor, smo si uredili postelje. Vodniki so nam povedali, da gremo do sla-

pa Boka. V eno smer smo hodili eno uro.  

Nace Jazbec 

 

Ko smo po štiriurni vožnji z avtobusom prispeli do tabora, smo se najprej namestili v šotore in imeli kosi-

lo. Imeli smo nekaj prostega časa, nato pa smo odšli do Soče, kjer smo se kopali. Voda je bila zelo mrzla. 

Nato smo odšli na pohod do slapa Boka. Po prihodu v tabor smo imeli večerjo in kmalu po večerji smo 

prižgali taborni ogenj. Ker smo bili zelo utrujeni, smo odšli spat.  

Tanja Čulibrk 

 

Do tabora smo se vozili štiri ure. Nato smo se kopali v  Soči, šli do slapa Boka, imeli kres in pekli penice. 

Ob tabornem ognju smo peli. Pred spanjem nam je Tanja prebrala zgodbico. Uživali smo! 

Maša Petrović 

 

Dani in Jožica sta nam skuhala dobro kosilo. Po kosilu smo se preoblekli v kopalke, vzeli brisačo in odšli 

do reke Soče. Tam smo se kopali približno eno uro. Kasneje smo odšli do slapa Boka, nato pa smo se vrnili 

v tabor.  

Lara Ulaga 

Zbudil sem se zelo zgodaj in 

odšel na avtobus, ki nas je odpe-

ljal v tabor. Ko smo prispeli, smo 

se razporedili po šotorih. Potem 

smo imeli kosilo, po kosilu pa 

smo se odšli kopat v reko Sočo. 

Nato smo šli na sprehod – ogle-

dali smo si slap Boka. Po vrnitvi 

v tabor smo imeli večerjo, nato 

pa smo se zbrali okoli tabornega 

ognja.  Igrali smo igre s kartami, 

nato pa smo odšli spat.  

Jaka Kveder  

 

Ob sedmi uri smo odšli izpred 

šole. V tabor smo prispeli ob 12. 

uri. Ko smo prišli, smo si najprej 

pripravili ležišča in uredili našo 

prtljago. Po kosilu smo se odpra-

vili na kopanje v Sočo, nato pa 

na sprehod do slapa Boka.  Po 

tabornem ognju smo odšli v 

spalne vreče in zaspali.  

Tian Dolinar 

Zbudila sem se že ob šesti uri, saj smo morali biti pred OŠ Griže že ob 

sedmih. Vozili smo se dobre tri ure. Ko smo končno prispeli, smo raz-

pakirali stvari in pojedli zelo veliko sladkarij. S prijateljicami smo odšle 

raziskovat tabor. Bilo je zelo vroče. Nato smo imeli kosilo. Ker je bilo 

zelo vroče, smo se šli kopat v Sočo. Bila je zelo mrzla in nisem čutila 

nog. Ko smo prišli nazaj, smo odšli do slapa Boka. Po večerji smo imeli 

taborni ogenj in pekli smo penice. Nato smo igrali igre s kartami in 

odšli spat.  

                                                                                                        Lana Gorič 
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NEDELJA, 30. 6. 2019 

Vstali smo ob šestih. Sledili so jutranja telovadba,  umivanje in zajtrk. Telovadbo je vodil Timotej.  

Ob pol osmih smo odšli odhod na turo proti slapu Virje. Razdelili smo se v dve skupini. Prvo je vodil Miro 

Jegrišnik, drugo pa Franci Naraks. Obe skupini sta se srečali pri slapu Virje. Ob vračanju v tabor smo se 

ustavili v centru Bovca na sladoledu. Nato smo odšli v tabor, kjer smo imeli odlično nedeljsko kosilo. Ob 

17. uri smo se odšli kopat za Sočo, ki nas je prijetno osvežila. Po kopanju je bilo nekaj prostega časa, nato 

pa smo imeli različne delavnice. Sledila sta večerja in pripravljanje tabornega ognja. Ob tabornem ognju 

smo se družili in peli pesmi. Noč je minila brez posebnosti.  

Dežurno vodstvo in mladinci: Štefka Urh, Romana Palir, Benjamin Kopše in Lucija Užmah. 

Dežurni mladi planinci: Nace Jazbec, Pija Štok, Tevž Trobina, Lana Gorič, Pia Krušnik, Jan Krašovc, Hana 

Pinter, Vid Borišek, Kevin Močnik, Lana Pražnikar.  

Zapisala Lucija Užmah.  

Danes smo se vsi še čisto zaspani zbudili 

ob šesti uri. Čakala sta nas jutranja telova-

dba in okusni zajtrk. Oblekli smo se v krat-

ke rokave, saj je že pripekalo, in odšli na 

pohod. Hodili smo šest ur, razdeljeni v dve 

skupini. Po dolgi poti po gozdu, makada-

mu in mimo vzletne steze letališča smo 

končno prispeli do slapa Virje. Na poti 

nazaj pa smo se ustavili na osvežilnem sla-

doledu. Lubenični se je prav prilegel. Vrnili 

smo se v tabor, eni peš, drugi pa s kombi-

jem. Po kosilu smo odhiteli v Sočo, se osve-

žili in prišli vsi mokri nazaj. Po večerji je 

vsak dobil skritega prijatelja, čakale pa so 

nas še delavnice.  

Robin Lokar Radkovič 

Učiteljica nas je prebudila ob šesti uri. Vsi še napol zaspani smo odšli  v zbor in k telovadbi. Ob pol osmih 

smo odšli na novo turo, do slapa Virje. Po namakanju nog smo odšli nazaj v tabor. Po kosilu smo imeli  

delavnice.  

Sofia Štih 

 

 

Zbudili smo se ob šesti uri. Po jutranji telovadbi smo odšli na zajtrk in si pripravili stvari, saj smo odšli do 

slapa Virje. Pot je bila zelo dolga. Ko smo prečkali travnik blizu letališča, nam je pomahalo letalo. Ko smo 

prišli do slapa, sem padla v vodo. Bilo mi je nerodno. Po povratku v tabor nas je pričakalo odlično nedelj-

sko kosilo. Ta dan je bil super.  

Nia Naraks 
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Danes smo vstali prezgodaj, ampak kljub temu z veseljem pojedli odličen gurmanski zajtrk. Potem smo se 

pripravili za krajšo turo do slapa Virje. Odšli smo skozi Bovec in hodili po cesti in gozdu. Bil je vroč dan, a 

smo se ob slapu in izviru precej ohladili, saj je bila voda ledeno mrzla. Voda je bila smaragdno zelena in 

zelo vabljiva. Bil je le problem, da je kopanje prepovedano.  

Pot nazaj v tabor se je vlekla kot puščava. Ko smo prišli nazaj v tabor, smo imeli nedeljsko kosilo. Potem 

smo se šli igrat družabne igre in po počitku na zasluženo kopanje. Ob Soči je bilo osvežujoče, saj je voda 

zelo mrzla. Ko smo prišli nazaj, smo igrali odbojko in premagali nasprotno ekipo. Sledila sta večerja in 

taborni ogenj.  

Julija Trobina  

Vstali smo ob šestih zjutraj in imeli jut-

ranjo telovadbo. Ob pol osmih smo se 

odpravili do slapa Virje. Hodili smo kar 

šest ur. Sledilo je kosilo, in sicer goveja 

juha, pražen krompir, govedina in sola-

ta. Nato smo imeli počitek. Po počitku 

smo odšli na plavanje, nato pa smo 

imeli delavnice. Jedli smo tudi slado-

led. Bilo je zelo vroče. Imeli smo se 

lepo.  

Katarina Časl 

Zbudili smo se ob šesti uri. Bilo je hla-

dno in nas je zeblo. Sledila sta telova-

dba in zajtrk. Oblekli smo se in odšli 

na turo do slapa Virje. Hodili smo oko-

li šest ur. Vse nas je bolelo, a smo šli 

na sladoled, ki je zelo pomagal. Ko 

smo prišli s pohoda, smo imeli kosilo. 

Ker sem bil dežuren, me je čakalo še 

pomivanje posode.  

Jan Krašovc 

Zbudili smo se ob šesti uri. Nato smo imeli telovadbo in zaj-

trk. Odpravili smo se do slapa Virje in hodili šest ur. Ko smo 

prispeli v tabor, smo se preoblekli v kopalke in se odšli 

kopat v reko Sočo, ki je bila zelo mrzla. Zvečer smo imeli 

delavnice. Nato smo imeli kres in odšli spat.  

Hana Pinter 

Vstali smo ob šesti uri, imeli zajtrk in odšli 

na slap Virje. Hodili smo pet ur. Slap je bil 

zelo lep. Po ogledu smo odšli na sladoled. 

Po prihodu v tabor smo imeli pravo nedelj-

sko kosilo. Nato smo odšli do Soče, kjer 

smo se kopali. V taboru smo nato imeli 

delavnice (športne igre, vozli, ime šotora). 

Za večerjo pa smo imeli 'šnite'. Njam! 

Jaka Gačnik Zupanc 

 



 
Stran 10 

 

 

 

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2019 

Planinci smo se prebudilo ob sedmi uri in pozajtrkovali odlična pečena jajčka. Kot je že v navadi našega 

tabora, v ponedeljek ostanemo v taboru in imamo delavnice. Otroke smo razdelili po skupinah in izvedli 

naslednje delavnice:  

1. planinska oprema (Miro, Franci) 

2. bonton in planinsko cvetje (Romana, Vanja) 

3. orientacija (Martin, Benjamin) 

4. ustvarjalna delavnica (Štefka, Tanja) 

5. kulske igre (Eva, Lucija) 

6. vozli (Mirko, Blaž, Laura) 

7. športne igre (Timotej, Tilen, Lara) 

 

Delavnice smo izvajali do kosila in izvedli tri menjave. Zaradi žgočega sonca smo popoldne preživeli ob 

naravnem bazenu. Obiskali so nas tudi gasilci in nam predstavili vozilo ter gasilsko opremo. Ob večer-

nem tabornem ognju smo imeli prireditev z naslovom »Tabor ima talent«, na katerem so se predstavili 

šotori s svojimi točkami. Večer se je prelevil v pravo plesno zabavo.  

 

Dežurno vodstvo: Miro Zupanc, Vanja Volk, Laura Bohorič, Lara Borštner. 

Dežurni mladi planinci: Luka Jurhar, Tai Stokavnik, Lara Ulaga, Ela Krašovc, Diona Žuna, Tim Horvat, 

Manca Jazbec, Mike Trauner, Zoja Štok in Toni Baletić.  

 

Zapisala Laura Bohorič.  

Zjutraj smo vstali in šli na zajtrk. 

Potem smo imeli delavnice. Raz-

delili smo se na sedem skupin. Po 

kosilu smo se malo odpočili in šli 

na bazen. Tam smo uživali v 

kopanju. Nazaj v tabor smo neka-

teri šli s kombijem.   V taboru 

smo imeli nato večerjo, po večerji 

pa smo imeli taborni ogenj in 

talente. Tam smo plesali, recitira-

li, igrali in izvajali gimnastične 

vaje. Potem smo imeli zabavo in 

bilo nam je lepo. Na koncu pa je 

prišel čas za spanje.  

Eva Baletić 

V ponedeljek smo se zbudili in malo potelovadili. Potem smo imeli delavnice. Jaz sem bil v tretji skupini. 

Moja prva delavnica je bila orientacija. Ostale delavnice so bile še planinska oprema, rože in bonton v 

gorah, ustvarjalna delavnica, vozli, šport in kulske igre.  

Nace Jazbec 
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V ponedeljek smo imeli po zajtrku 

delavnice. Po kosilu smo se 

odpravili na bazen. Tja so nas pri-

šli obiskat tudi gasilci, nato pa 

smo šli spet v bazen. Nazaj v 

tabor smo šli nekateri s kombi-

jem. Zvečer smo imeli ob tabor-

nem ognju izbor talentov in jaz 

sem nastopala z gimnastiko.  

Maša Petrović 

V ponedeljek smo šli na naravni 

bazen. Nekaj časa smo se kopali, 

potem pa smo šli pogledat gasil-

ce. Nekatere so dvigovali z dviga-

lom. Ko smo šli nazaj v tabor, je 

nekatere peljal kombi.  

Manca Jazbec 

 

Po navadi imamo ob ponedeljkih delavnice, zato nam ni bilo treba tako zgodaj vstati. A pred delavnicami 

sta bila na vrsti jutranja telovadba in zajtrk. Do pričetka delavnic smo se družili med seboj.  V skupini za 

delavnice sem bila skupaj s sostanovalci v šotoru. Bili smo zadnja skupina in smo začeli pri športni delav-

nici. Potem smo imeli še dve delavnici o planinski opremi in rožicah. Vmes smo lahko malo počivali. Po 

treh delavnicah smo imeli kosilo, potem pa smo se pripravili na kopanje. Do kopališča smo hodili kar 

nekaj časa, saj se je vleklo, ker smo hodili po žgočem soncu. Voda na kopališču ni bila vroča, a vseeno bolj 

topla in prijetna kot Soča. Tam smo imeli malico, obiskali pa so nas tudi gasilci, ki so nam predstavili svo-

je vozilo in nas dvignili z dvigalom. Nazaj do tabora smo odšli peš in imeli večerjo, zvečer pa talente in 

nato ples.  

Julija Trobina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretji dan v taboru je bil zelo zanimiv. Zbudili smo se ob sedmi uri in vsi zaspani smo odšli v zbor in na 

telovadbo. Po telovadbi je bil zajtrk, nato pa so sledile delavnice. Moja najljubša delavnica je bila orienta-

cija. Pri njej smo se zelo zabavali. Najprej smo se pogovarjali o zemljevidih in kompasih. Pomagali so nam 

tudi mladinci. In seveda, kaj je orientacija brez točk! Torej smo poiskali dve kontrolni točki in delavnice je 

bilo konec. Po delavnicah smo eno uro hodili do bazena. Bazen mi ni bil najbolj všeč, voda je bila preveč 

mrzla, zato se nisem veliko kopala.  

Sofia Štih 

 

Zjutraj smo se zbudili ob sedmih. Preoblekli smo se in odšli na telovadbo, po telovadbi pa je sledil zajtrk. 

Nato smo imeli delavnice. Po kosilu smo se odpravili peš do naravnega bazena. Na bazenu so bili velik 

gumijast čoln in dva kajaka. Poleg tega sta bila še dva tobogana in skakalnici. Dobili smo malico in po 

malici smo se obuli v natikače in odšli gledat gasilce. Nekatere od nas so gasilci tudi dvignili z dvigalom 

na gasilskem avtu. Nato smo odšli nazaj do nahrbtnikov, se preoblekli in se odpravili do tabora, nekatere 

pa so tudi peljali s kombijem. Pojedli smo večerjo, zvečer pa smo imeli talente, kres in pekli smo penice. 

Nato smo odšli spat.  

Marko Šolajić 
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Ko smo vstali, smo imeli telovad-

bo, nato pa zajtrk. Potem smo se 

razdelili in imeli delavnice, ki so 

mi bile zelo všeč. Po kosilu smo 

odšli  do naravnega bazena. Na 

bazenu smo se spuščali po tobo-

ganu. Nato so prišli gasilci in 

pokazali so nam opremo. Ko so 

končali, smo spet odšli na bazen. 

Nato je prišel po nas kombi in nas 

odpeljal v tabor. Po večerji smo 

imeli prireditev »Tabor ima 

talent«, nato pa smo odšli spat.  

Marcel Črepinšek 

 

Ko smo se zjutraj zbudili, smo se 

uredili in šli na telovadbo. Potem 

smo šli v šotore in jih pospravili. 

Sledile so delavnice. Pri orientaciji 

smo poiskali dve točki. V vezanju 

vozlov sem bil prvi in dobil sem 

bombon. Delavnice so mi bile zelo 

zanimive. Spoznal sem veliko rož in 

različne oznake. Potem smo eno 

uro hodili do bazena. Tam smo se 

kopali, igrali smo se s starejšimi 

učenci in si  jemali čoln. Gasilci so 

nam prišli predstavit gasilski avto. 

Zvečer smo v taboru imeli še talen-

te, nato pa smo šli spat.  

Miha Pušnik 

Zjutraj smo se zbudili in se hitro najedli, umili in oblekli. Pospravili smo spalne vreče in šotore. V zboru so 
nam povedali, da bomo imeli delavnice, popoldne pa bomo odšli na bazen. Delavnice so minile zelo hit-
ro. Pojedli smo kosilo in se ob 14. uri odpravili na bazen. Hodili smo približno 60 minut. Ko smo prispeli, 
smo hitro odšli v vodo. Kopali smo se kar dolgo časa. Pojedli smo malico in s kombijem odšli nazaj v 
tabor.  

Zoja Štok 
 
Zjutraj smo vstali in imeli telovadbo. Potem smo odšli do naravnega bazena. Tam smo se kopali, sončili, 
igrali, plavali, spuščali po toboganu in se metali v vodo. Potem so prišli gasilci, nato pa smo odšli v 
tabor.  

Nika Jelen 



 
Stran 13 

 

 

 Po zajtrku smo imeli delavnice, 

na katerih smo se razdelili v sku-

pine. Bile so zelo poučne in zani-

mive, sploh orientacija. Nato smo 

šli proti bazenu in komaj smo 

čakali na osvežitev, saj je bilo zelo 

zelo vroče. Po dolgi poti smo sko-

čili v bazen, potem pa smo se po 

malici s kombijem odpeljali do 

tabora. Končno je napočil čas za 

večerjo. Kasneje pa smo se vrteli 

ob tabornem ognju s penicami v 

rokah.  

Robin Lokar Radkovič 

Zjutraj smo vstali in zajtrkovali. Potem so nas razdelili v skupine in imeli smo delavnice. Na njih smo delali  

in spoznavali različne stvari, na primer vozle, športne igre, orientacijo, rože in bonton, ustvarjanje, pla-

ninsko opremo. Potem smo imeli zelo dobro kosilo. Po kosilu smo se peš odpravili do bazena, v katerega 

je speljana voda iz reke. Tam smo bili okoli tri ure, vmes pa so nas obiskali gasilci in nam predstavili opre-

mo avtomobila in dvigalo. Potem smo se še nekaj časa kopali in s kombijem odšli nazaj v tabor. Ko smo 

pospravili, smo imeli večerjo. Sledili so talenti, nato pa smo odšli spat. Učiteljica Tanja nam je prebrala 

pravljico za lahko noč.  

Pija Štok 

Po jutranjem zbujanju smo se ogreli in pohiteli na zajtrk. Po počitku smo imeli različne delavnice do kosi-

la. Delavnice so bile naslednje: kulske igre, vozli, planinska oprema, šport, rože in bonton, orientacija in 

ustvarjalne delavnice. Po kosilu smo se čez čas odpravili do naravnega bazena. Tam sta bila dva toboga-

na, čoln, s katerim smo se vozili, ter kajak. Bilo je tudi odbojkarsko igrišče. Presenetili so nas gasilci, ki so 

nam predstavili svoje delo in nekaj otrok z dvigalom tudi dvignili. Po večerji smo imeli talente. Vsi smo 

zelo uživali, plesali, peli. Punce so se predstavile z gimnastično točko. Vsi skupaj smo zaplesali macareno 

in gangnam style. V šotoru nam je učiteljica Tanja prebrala zgodbice in šli smo spat. V taboru je zelo 

lepo.  

Lina Črepinšek 
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TOREK, 2. 7. 2019 

Jutranje bujenje je bilo ob sedmi uri. Dan smo pričeli z zborom in jutranjo telovadbo. Sledil je okusen 

zajtrk, po zajtrku pa urejanje in pospravljanje šotorov. V dopoldanskem času sta se na ogledno turo 

odpravila Franci Naraks in Andreja  Borštner in sicer sta odšla do Šunikovega vodnega gaja. Ostali v 

taboru pa smo izvedli delavnice po skupinah, ki smo jih izvajali že v ponedeljek.  Med delavnicami je 

bila malica. Po zaključku delavnic smo imeli okusno kosilo, ki ga vsakodnevno pripravlja naš kuhar Dani. 

Po kosilu je sledil počitek v šotorih, saj se je vreme poslabšalo in smo preživeli popoldansko nevihto, ki 

na srečo ni bila huda. Tako je popoldanski čas minil ob igri, druženju, kartanju in počitku. Sledila je 

večerja, priprava na počitek in branje zgodbic otrokom v šotoru. Ob 22.30 so sledili evalvacija dneva in 

navodila za naslednji dan.  

Dežurno vodstvo: Irena Herman, Tanja Sadnik, Martin Gulin.  

Dežurni mladi planinci: Robin Lokar Radkovič, Lina Črepinšek, Marko Šolajič, Ema Frece, Miha Klinc, 

Tian Dolinar, Julija Naglič, Žiga Mastnak, Lan Stokavnik.  

 

Zapisala Tanja Sadnik. 

Po zajtrku smo imeli nadaljevanje 

delavnic. Bile so zelo zabavne. Po 

kosilu je nekaj časa deževalo. 

Takrat smo se igrali »morilca« in 

»resnica ali izziv«. Ko je dež pone-

hal, smo šli na večerjo, potem pa 

spat.  

Jan Krašovc 

 

V torek smo nadaljevali z delavni-

cami in imeli smo se super. Sredi 

dneva je na žalost začelo deževati 

in odšli smo v šotore. Tam smo se 

igrali razne igre in se imeli super. 

Ko je nehalo deževati, smo odšli 

igrat odbojko in se zabavali do kon-

ca dneva.  

Tian Dolinar 

Zbudili smo se ob sedmih, nato pa smo imeli 

telovadbo. Po zajtrku smo nadaljevali z delavni-

cami. Najprej smo imeli kulske ige, kjer smo se 

igrali dve igri, nato pa smo imeli še preostale 

delavnice. Potem smo imeli kosilo, ob treh 

popoldne pa je začelo deževati. Po večerji smo 

kmalu odšli spat.  

Hana Pinter 

Zbudili smo se ob 7. uri, nato pa smo imeli telo-

vadbo in zajtrk. Ko smo se najedli, smo si umili  

zobe in se oblekli. Nato smo zaslišali piščal in 

zbrali smo se pred šotori. Vodnica Andreja nam 

je dejala, da bomo nadaljevali z delavnicami. 

Bilo je zelo zabavno.  

 

Nikolina Obradović 
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V torek smo imeli zelo zabaven 

dan. Naši mentorji in vodniki so 

nas zbudili ob sedmi uri. Imeli 

smo telovadbo, potem pa smo se 

šli obleč in umit. Ko je zazvonil 

zvonček, smo imeli zajtrk, ki je bil 

zelo okusen. Nato smo imeli oce-

njevanje šotorov. Dobili smo 

velik sonček z malim oblačkom. 

Nadaljevali smo z delavnicami – 

bile so iste kot prejšnji dan 

(športne delavnice, kulske igre, 

vozli, orientacija, bonton in roži-

ce, planinska oprema in ustvar-

jalne delavnice). Najboljša delav-

nica so mi bile kulske igre, saj 

smo se med seboj povezali in spoznali. Najbolj me je pa jezila športna delavnica, saj nisem zmogla hoditi 

po gurtni (ploščatem traku). Ko smo končali, smo šli na kosilo. Kosilo pa ni bilo po mojem okusu. Ko smo 

se najedli, smo šli v šotore in kar naenkrat je začelo deževati. Ker je bilo zelo temno, smo dobile zamisel 

in si začele pripovedovati grozljivke. Nekateri trenutki so bili zelo strašni, saj se je šotor zelo zibal, ker je 

pihal veter. Tudi iz šotorskega stropa je puščalo. Ko se je nevihta umirila, smo šli na večerjo. No, ta 

večerja je bila pa zelo dobra. Hitro smo se šli stuširat. Ko smo šli v postelje, smo se igrali igro »resnica ali 

izziv« in si še naprej pripovedovali srhljive zgodbe. In kar naenkrat smo zaspali.  

Zala Ulaga 
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SREDA, 3. 7. 2019 

Zaradi predvidene zahtevnejše ture proti Krnu je bilo vstajanje za prvo skupino ob pol šestih, za drugo 

pa ob pol sedmih. Po pregledu opreme in prevzeti malici se je prva skupina odpeljala z avtobusom do 

Lepene, do koče dr. Klementa Juga. Planiran je bil vzpon do koče pri Krnskem jezeru, nato pa še do 

samih jezer. Tu se je skupina 21 mladih in 24 vodnikov, mentorjev, pripravnikov in animatorjev razdelila 

v 2 skupini. Skupina 13 udeležencev, ki jo je vodil Mirko Jegrišnik, je odšla na Krn, preostali del pa se je 

po počitku vrnil na izhodišče. Vodja tega dela skupine je bil Miro Zupanc. Skupina, ki je odšla na Krn, je 

za pot potrebovala 8 ur in 30 minut.  

Druga skupina s 64 udeleženci je imela izhodišče v Lepeni in si je ogledala Šunikov vodni gaj ter se povz-

pela do koče dr. Klementa Juga. Vodji skupine sta bila Franci Naraks in Andreja Borštner.  

Ocena obeh tur je bila odlična, udeleženci so bili zadovoljni in rahlo utrujeni. Ob 14.50 je po vrnitvi v 

tabor nastala močna nevihta. Poskrbeli smo za šotore, da ni prišlo do zamakanja. Večerja je bila ob 20. 

uri. Po njej so mladi planinci pripravili večer talentov. Prikazali so vse: igrivost, spretnost in talent. Ob 

22. uri sta sledili branje pravljic in spanje. O dnevnih aktivnostih je bila opravljena analiza, ki je bila pri-

merno kritična. Sledil je dogovor o izvedbi tur v četrtek. Dogovor je bil, da gredo vsi udeleženci na Ravel-

nik, nato pa po nakupih v Bovec.  

Dežurno vodstvo in mladinci: Andreja Borštner, Franci Naraks, Neža Lesjak, Uroš Rojc.  

Dežurni mladi planinci: Zala Ulaga, Jernej Ulaga, Neža Obrez, Zoja Pinter, Andrej Turnšek, Nia Naraks,  

Nika Jelen, Miha Pušnik, Timotej Šmajs.  

 

Zapisal Franci Naraks. 

V sredo zjutraj smo se zbudili ob šesti uri, nekateri pa ob pol sedmih. Zajtrkovali smo in se pripravili na 

turo. Skupina, v kateri sem bila, je odšla po poti do Šunikovega vodnega gaja. Tura je trajala slabi dve 

uri. Po nas je do koče, kjer je bil naš cilj, prišel avtobus. Ko smo prišli nazaj v tabor, smo imeli kosilo, 

začelo pa je tudi deževati. Med dežjem smo bili v šotoru, kjer smo se družili in počivali. Ko se je zjasnilo, 

smo z druženjem nadaljevali zunaj, nekateri pa po šotorih.  

Urška Turnšek 
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V sredo smo vstali ob šesti uri, poje-

dli smo zajtrk, ki sta ga pripravila 

Dani in Jožica. Avtobus nas je odpel-

jal do doma v Lepeni, od koder smo 

krenili na pot. Hodili smo približno tri 

ure, ampak se je splačalo. Poskusili 

smo domači sir, videli jezero, v kate-

rem so bile ribice, ki so nam jedle 

kožo s stopal. Nato smo se začeli 

spuščati proti izhodišču, kjer je zače-

lo deževati. Ko smo se vrnili v tabor, 

smo bili zaradi dežja po šotorih in 

smo igrali igre s kartami, potem pa v 

spalne vreče in spat. Dan je bil dolg, 

pa  tudi naporen. Kljub vsemu pa mi 

bo ostal v lepem spominu.  

Toni Baletić 

Zbudili smo se ob šesti uri. Pojedli 

smo zajtrk, si umili zobe in odšli 

do avtobusa. Peljal nas je do doli-

ne Lepena, do Doma dr. Klemen-

ta Juga, naš cilj pa je bilo Krnsko 

jezero. Na poti do cilja smo imeli 

veliko postankov. Ko smo prišli na 

kočo pri Krnskem jezeru, smo bili 

tam eno uro. Na poti do jezera 

smo se ustavili pri planšarju in 

poskusili sir. Nadaljevali smo pot 

do jezera. Pri jezeru smo se sezuli 

in noge namočili v vodi. Ribice so 

nam grizle odmrlo kožo na 

nogah. Odšli smo nazaj h koči, 

pobrali svoje nahrbtnike in se 

vrnili do avtobusa v Lepeni.  

Julija Naglič 

Zbudili smo se ob šesti uri, imeli zajtrk, nato 

pa odšli do cerkve v Čezsoči, kjer nas je čakal 

avtobus. Peljali smo se do Lepene. Do koče pri 

Krnskem jezeru smo hodili približno tri ure. Pri 

koči smo pojedli malico in nato odšli proti 

jezeru. Med potjo smo se ustavili še na plan-

šariji, kjer smo poizkusili domač sir. Pri jezeru 

smo namočili noge v vodo. Nato smo odšli 

nazaj do Lepene. Ko smo prišli nazaj v tabor, 

je začelo deževati. Za večerjo smo imeli 

šmorn. Nato smo kmalu odšli spat.  

Jaka Gačnik Zupanc 

Zjutraj smo se zbudili zelo zgodaj in se takoj po zaj-

trku odpravili na turo proti Krnskemu jezeru. Na 

poti smo imeli postanke z različnimi dogodivščina-

mi, dokler nismo prišli do Krnskega jezera, kjer smo 

vanj namočili tudi noge. Po tej prelepi dogodivščini 

smo odšli proti avtobusu malo hitreje, da nas ne bi 

dobil dež. Ko smo prišli do koče, smo še eno uro 

čakali na avtobus, ki nas je odpeljal v tabor. Večerja 

je bila, tako kot vedno, odlična. In tako je minil še 

en čudovit dan.  

Nija Hedl 
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V sredo naj bi se zbudili zelo zgodaj, ob šesti uri. Ampak 

Toni, Filip in jaz smo se zbudili kasneje. Takoj smo se 

oblekli in odšli na zajtrk. Nato smo si vzeli malico in odšli 

proti avtobusu, ki nas je odpeljal do doma v Lepeni. Do 

koče pri Krnskem jezeru smo hodili dve uri in pol. Ko smo 

se usedli, smo takoj planili v nahrbtnik po malico. Poslad-

kali smo se tudi z bomboni in napolitankami. Potem smo 

odšli do Krnskega jezera in se ustavili pri gospodu, ki je 

prideloval sir. Pri jezeru smo pomočili noge v vodo in ribi-

ce so nam grizle odmrlo kožo. Ko smo prišli nazaj do 

koče, smo si še malo odpočili in šli nazaj v dolino, na 

avtobus. Na poti v tabor je začelo deževati. Ko je nehalo 

deževati, smo odšli igrat odbojko. Po napeti igri smo imeli 

za večerjo šmorn, ki ga na žalost ne jem. Potem smo odšli 

v šotore in igrali igre s kartami, nato pa smo zaspali. To 

je bil najboljši dan v taboru do sedaj.  

Tevž Trobina 

Zbudili smo se zgodaj in se pripravili 

na pohod na Krnsko jezero. Z avtobu-

som smo se peljali do planinskega 

doma v Lepeni. Tri ure smo hodili do 

koče pri Krnskem jezeru. Po počitku 

smo odšli do jezera, kjer smo si 

namočili noge. Potem smo odšli 

nazaj proti domu v Lepeni. Avtobus 

nas je odpeljal nazaj v tabor in začelo 

je deževati. Ko je nehalo deževati, 

smo igrali odbojko. Nato so bili talen-

ti, potem smo še igrali igre s kartami 

in odšli spat.  

Jaka Kveder 

V sredo smo se zbudili zelo zgodaj, saj smo odšli 

do Krnskega jezera. Z avtobusom smo se peljali 

do Lepene, od tam pa smo se odpravili do koče. 

Imeli smo daljši počitek, nato pa smo odšli do 

Krnskega jezera. Na poti smo se ustavili pri plan-

šarju, kjer smo poskusili sir. Pri jezeru smo lahko 

namočili noge v vodo. Počasi smo odšli nazaj do 

koče in se pripravili za odhod v dolino. Na koncu 

poti, pri domu v Lepeni, je začelo deževati. V 

taboru je deževalo, zato smo bili do večerje v 

šotorih.  

Tanja Čulibrk 

Odšli smo do Krnskega jezera, zato smo se morali 

zbuditi že ob šesti uri (Dobro jutro, treba bo vsta-

ti!). Hitro smo pojedli, si pripravili nahrbtnike in se 

odpravili do avtobusa. Avtobus nas je pripeljal do 

planinskega doma v Lepeni. Hodili smo dve uri in 

pol in še 15 minut do jezera. Tam smo namočili 

noge v vodo in si ogledali rov. Ko smo prišli nazaj v 

tabor, smo imeli kosilo in igrali igre s kartami. Za 

večerjo smo imeli šmorn. Spet smo igrali igre s kar-

tami, nato pa zaspali. Dan mi je bil zelo všeč.  

Lana Gorič 
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V sredo smo se zbudili zelo zgodaj, in sicer ob šestih. Ker nas je Mirko prepozno zbudil, smo hitro pojedli 

zajtrk in si umili zobe. Nato smo šli do avtobusa, ki nas je peljal do planinskega doma v Lepeni. Do nasle-

dnje koče smo hodili tri ure. Med hojo smo imeli nekaj postankov za malico. Ko smo prišli do koče pri 

Krnskem jezeru, smo do konca pojedli malico in si odpočili. Potem smo še 15 minut hodili do jezera. Vsi 

smo se takoj sezuli in si namočili noge v vodo, ker so bile v jezeru ribe, ki jejo odmrlo kožo. Potem smo se 

z mehkimi in očiščenimi nogami odpravili nazaj v Lepeno. Ko so prišli nazaj v tabor, smo imeli kosilo in 

takoj pobegnili v šotore, saj je začelo deževati.  Eno uro smo preživeli v šotoru in igrali remi, osla in mafi-

jo. Za večerjo je bil šmorn. Počasi se je začelo večeriti. Imeli smo še talente ob tabornem ognju, potem 

pa smo šli v šotore, igrali igre s kartami in zaspali.  

Pia Krušnik 

ČETRTEK, 4. 7. 2019 

Z bujenjem smo pričeli ob sedmi uri. Po jutranji telovadbi smo imeli zajtrk, potem pa smo pospravili 

šotore in se pripravili na pohod. Odšli smo proti Ravelniku. Na poti smo malicali, nato pa smo si ogledali 

muzej na prostem, imenovan Ravelnik. Otroke so seveda navdušili rovi. Na poti nazaj smo se ustavili v 

Bovcu, saj so  morali otroci nujno po nakupih. Nekaj nakupljenega smo pojedli že v parku pred trgovino. 

Okrepčani smo se podali nazaj v tabor. Kljub zaužitim sladkarijam smo z veseljem pojedli kosilo. Ker je 

bilo vroče, smo se šli osvežit v Sočo.  Nato so bile na vrsti delavnice – pisanje poročil za bilten, pisanje 

himne, športne igre in vozli. Sledila je večerja, nato pa tombola ob tabornem ognju. Ob 22.00 uri sta bili 

na vrsti branje pravljice in priprava na spanje. Noč je minila mirno.  

Dežurno vodstvo in mladinci: Irena Ramšak, Mirko Jegrišnik, Jan Krušnik, Blaž Čerenak.  

Dežurni mladi planinci: Tilen Šmajs, Julija Trobina, Svit Naglič, Žiga Krušnik, Nejc Jurhar, Nik Horvat, Nejc 

Mastnak, Jaka Kveder. 

 

Zapisala Irena Ramšak.  
 

Zjutraj smo se zbudili ob 7. uri in šli na 

zajtrk. Po zajtrku so dežurni odšli do 

kuhinje in so pomivali posodo, brisali 

mize in pospravljali. Potem smo si šli 

pripravit nahrbtnike in odšli na dolg 

pohod. Vse skupaj smo hodili več kot 

tri ure. Ko smo hodili, smo si šli ogledat 

rove, potem pa smo odšli v trgovino. 

Jaz sem si kupila čips, vodo, labelo in 

vodno pištolo. Potem smo se odpravili 

v tabor in smo imeli kosilo. Jedli smo 

zrezke v omaki in cmoke. S prijatelji 

smo si šli naredit piknik. Potem smo se 

šli kopat v reko Sočo in večerjat. Sledile 

so še večerne delavnice. 

Lara Ulaga 



 Stran 20 

Vstali smo ob sedmih in imeli zajtrk. Jedli smo umešana jajca, mleko s čokolinom in čokoladne kroglice. 

Po zajtrku smo se odpravili v svoje šotore. Ko je bilo ocenjevanja konec, smo se odpravili na turo. Ogle-

dali smo si jame, v katerih so se streljali vojaki. Hodili smo eno uro in pol. Pred jamo smo pojedli kruh in 

nutelo.  V dnevnik smo si dali žige. Ko smo prišli iz jame, smo odšli v trgovino. Kupila sem si čips, čokola-

do in vodo z okusom.  

Ko smo prišli nazaj v tabor, smo imeli kosilo. Za kosilo smo jedli zrezke v omaki, cmoke in solato. Po kosi-

lu smo se odpravili proti Soči. Bila je ledeno mrzla. Pri Soči smo se igrali s kamenjem. Potem smo dobili 

lubenico. Po prihodu v tabor smo se igrali.  

Neža Obrez 

 

 

Zjutraj smo se zbudili ob 7. uri in imeli zajtrk. Odšli smo na 

pohod do rovov iz 1. svetovne vojne. Bilo je malce strašlji-

vo. Po končanem pohodu smo odšli v trgovino. Kupila sem 

si sladkarije in eno revijo. Ko smo prišli v tabor, smo se šli 

kopat k Soči, tja pa so nam prinesli lubenico in čokoladice. 

Imeli smo se super.  

Nia Naraks 

Zbudili smo se ob sedmi uri, se preoblekli 

in šli na zajtrk. Nato smo šli na pohod. 

Raziskovali smo podzemne rove iz časa 

1. svetovne vojne. Nato smo šli v trgovi-

no. Kupila sem si čips, bombone in napi-

tek iz aloje vere. Vrnili smo se v tabor in 

imeli kosilo.  

Zoja Pinter 

Zjutraj sem se zbudila že pred bujenjem. 

Zajtrk je bil odličen. Potem smo se prip-

ravili za pohod, šli v kolono in se prešteli. 

Hodili smo res dolgo. Ko smo se bližali 

rovom, smo pojedli malico.  V rovu iz 

časa 1. svetovne vojne je bilo super. 

Potem smo šli v trgovino. Po prihodu v 

tabor smo se šli kopat. Imeli smo se 

super.  

Zbudili smo se ob sedmih, se preoblekli in 

šli na telovadbo ter zajtrk. Nato smo šli na 

pohod. Ogledali smo si rove, nato pa smo 

šli v trgovino. Kupila sem si vodo, sok in 

zvezek. Nato smo šli v tabor, kjer smo imeli 

kosilo. Jedli smo zrezke v omaki in cmoke. 

Potem smo se šli igrat, nato pa smo imeli 

še večerne delavnice. Meni je bil zelo zaba-

ven dan.  

Diona Žuna 



 
Stran 21 

 

 

PETEK, 5. 7. 2019 

Vstali smo ob sedmi uri, sledila sta jutranja telovadba in zajtrk. Po zajtrku smo imeli pripravo na pla-

ninsko orientacijo v okolici tabora. Vodja orientacije je bil Martin Gulin. Na kontrolnih točkah so mla-

di planinci izvajali praktične naloge, delali so vozle in prepoznavali zaščitene rastline. Po orientaciji je 

sledilo tekmovanje v izdelovanju planinskih vozlov. Mladi planinci so bili razdeljeni v več starostnih 

skupin. Popoldne smo odšli na kopanje v naravni bazen Slatenik. Zvečer so animatorji pripravili nočni 

pohod, potem pa je sledil še zadnji večer ob tabornem ognju.  

Dežurno vodstvo: Milan Polavder, Boris Luka Lukanc, Vanja Volk. 

Dežurni mladi planinci: Tilen Šmajs, Julija Trobina, Svit Naglič, Žiga Krušnik, Nejc Jurhar, Nik Horvat, 

Nejc Mastnak, Jaka Kveder. 

 

Zapisala Vanja Volk. 

 

Zbudili smo se ob sedmi uri in odšli na 

zajtrk. Nato smo imeli tekmovanje v 

orientaciji. Moja skupina je bila tretja. 

Sledilo je še eno tekmovanje, tekmova-

nje v izdelovanju planinskih vozlov. 

Potem smo imeli prosti čas do kosila, 

nato pa smo se šli kopat.  

Eva Baletić 
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Zjutraj smo vstali in imeli telovadbo ter 

zajtrk. Potem smo imeli tekmovanje iz 

orientacije, ki jo je organiziral orientacij-

ski mojster Martin Gulin. Orientacija je 

bila preprosta in kratka, saj je bilo zelo 

vroče. Sledilo je tekmovanje v hitrem 

pletenju vozlov, v katerem je sodeloval 

skoraj celoten tabor. Potem smo imeli 

kosilo, v bistvu piknik, ki ga je pomagal 

pripravljati tudi slavljenec Luka Užmah. 

Popoldne smo odšli na bazen, kjer smo 

se kopali in igrali odbojko, potem pa 

spet nazaj peš. Sledile so družabne igre, 

po večerji pa sem odšla igrat odbojko. 

Potem smo imeli nočno orientacijo s 

presenečenji. Ko smo prišli nazaj, smo 

imeli poslovilni ples. Pozno zvečer smo 

se odpravili spat.  

Julija Trobina 

 

Zbudili smo se ob sedmi uri. Hitro smo se oblekli in umili ter si pospravili šotore. Prvi šotor je dobil sonč-

ka. Zmagali smo, jeee!. Ker smo dežurni zadnji dežurali, smo dobili nagrado. Po zajtrku smo si lahko 

malo odpočili. Nato smo imeli tekmo iz orientacije. Bila je zelo zabavna. Sledilo je tekmovanje iz vozlov 

in bila sem zelo uspešna. Med odmorom smo igrali odbojko, potem pa je zazvonil zvonec za kosilo. Po 

kosilu smo se pripravili za kopanje. Peš smo odšli na bazen. Tam smo se zelo zabavali. V vodi smo se 

igrali petelinčke, jedli smo sladkarije in lubenico. Nazaj smo se peljali s kombijem. Zvečer smo iskali 

zaklad in hodili po strašni poti. Nadaljevali smo z žurko in tabornim ognjem, potem pa utrujeni zaspali.  

Zala Ulaga 
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Zbudili smo se ob sedmi uri ter postlali postelje. Ko smo se vsi zbrali zunaj, smo začeli s telovadbo. Nato 

smo pojedli zajtrk ter si šli umit zobe. Zaslišali smo piščalko, zato smo se zbrali v zboru. Milan nam je 

naročil, naj si obujemo planinske čevlje in se zberemo pred jedilnico. Razdelili so nas v skupine za orien-

tacijo. Ko smo našli vse točke, smo šli nazaj v tabor. Nato smo imeli kosilo in prosti čas. Dobili smo 

navodila, da si pripravimo vse potrebno za bazen. Obuli smo se in odšli. Bilo je zelo zabavno. Nazaj v 

tabor nas je s kombijem peljal Hinko. Imeli smo prosti čas in nato taborni ogenj. Ta dan je bil zelo zaba-

ven.  

Nikolina Obradović 
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Vstajanju ob pol osmih sta sledila telovadba in zajtrk. Potem smo začeli s pospravljanjem šotorov in 

opreme. Razdelili smo majice in krstne liste in razglasili rezultate tekmovanja v orientaciji ter vezanju 

planinskih vozlov. Razglasili smo tudi šotor, ki je bil najbolje ocenjen v pospravljanju. Sledilo je fotografi-

ranje in srečolov, razkrili pa smo tudi skritega prijatelja.  

Po kosilu je prišla že naslednja skupina, to so bili mladi planinci iz PD Dobrovlje Braslovče, PD Vransko in 

PD Poljčane. Pozdravili smo se in jim zaželeli prijetno taborjenje. Nato smo se odpeljali proti domu.  

Dežurni so bili vsi udeleženci tabora.  

 

Zapisala Vanja Volk. 

SOBOTA, 6. 7. 2019 
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POROČILO TEHNIČNEGA VODJE 

Letos smo z mladimi planinci PD Zabukovica, Polzela in Liboje bili prva izmena planinskega tabora Čez-

soča 2019. V taboru je bilo 71 mladih planincev, 7 vodnikov, 3 vodniški pripravniki, 10 mladih pomočni-

kov – animatorjev, 2 osebi v kuhinji, medicinska sestra, 3 mentorice ter tehnično osebje.  Po programu 

aktivnosti smo plan v celoti realizirali. Po posameznih dnevih pa je bila realizacija naslednja: 

V soboto,  29. 6. 2019, smo prispeli v tabor, se namestili po šotorih in pripravili spalne prostore. Po 

kosilu smo si skupaj z mladimi planinci, vodniki, mentorji in animatorji  ogledali in preizkusili našo pla-

žo ob Soči. Zatem pa smo se po preizkusu »toplote« Soče ob 17.30 uri odpravili na preizkusno turo.  

Naredili smo krožno turo iz tabora v Čezsoči do slapa Boka. Mogočen slap s 106 metri višine, 33 m sla-

pišča –  skupaj 139 m, sodi med največje slapove v Evropi. Na pot so odšli vsi udeleženci tabora, z vod-

niki, mentorji, pomočniki – animatorji. Vodja ture je bil Mirko Jegrišnik. Za pot smo potrebovali 2 uri in 

pol hoda, vzponov je bilo 71 m, spustov pa 112 m. V obe smeri smo prehodili 8 km. Po vrnitvi v tabor 

je preostanek dneva  bil prost, namenjen športu in igri. Večer smo zaključili z druženjem ob tabornem 

ognju. Ob 22. uri so mladi planinci zaključili dan s pripravami na spanje, najmlajše pa so mentorice 

uspavale s pravljicami.  

V dopoldanskem času pred prihodom otrok v tabor v Čezsoči je bila opravljena ogledna tura na Javor-

šček.  Oddaljenost za izhodišče na Javoršček iz tabora je  v Jablanci, ki je oddaljena 6 km v eno smer, za 

vzpon na Javoršček pa je bilo potrebno 3 ure in 20 minut hoje  in spust 2 uri in 40 minut.  

Vodstvo tabora je dan zaključilo s sestankom, na katerem smo pregledali opravljeno delo, ga analizira-

li, se dogovorili za aktivnosti v naslednjem dnevu ter določili zadolžitve posameznikom. Ti sestanki so 

bili stalnica vsak večer. 

Dežurni: 

Irena Ramšak in Martin Gulin, pomočnik Timotej Zuka Majcenovič in  mladi planinci po seznamu 

Drugi dan našega bivanja v taboru  Čezsoča  smo začeli po ustaljenem redu z vstajanjem, jutranjo telo-

vadbo, umivanjem in zajtrkom. Seveda ne smemo pozabiti, da smo vsako jutro izvedli tudi ocenjevanje 

urejenosti šotorov z namenom, da ob koncu tabora proglasimo zmagovalca za najbolj urejen šotor v 

času bivanja v taboru. To ocenjevanje je vodila dežurna ekipa ocenjevalcev urejenosti šotorov. 

 Po zajtrku smo se razdelili v dve skupini, ki sta imeli za cilj ogled slapu Virje. Prva skupina je iz tabora 

šla preko Čezsoče, Bovca in Plužne do izvira potoka Gljun nad slapom Virje. Druga skupina pa je opravila 

sprehod ob Soči, do Bovca, mimo spodnje postaje kaninske vzpenjače  preko Plužne  do slapa Virje. Slap 

Virje je 12 m širok, preko slapišča pa voda pada v globino tolmuna z višine 20 m. Obe skupini sta se 

združili pri slapu, nato pa skupno nadaljevali pot do Bovca. Tu smo se okrepčali in si privoščili  za pribolj-

šek sladoled. Po krajšem postanku smo se odpravili domov v tabor. Prehodili  smo 16,78 km, naredili 

241 m vzpona in 270 m spusta. Za prehojeno pot smo potrebovali 5 ur in 10 minut.  Na krožni poti sta 

bila vodji Mirko Jegrišnik in Franci Naraks, prisotni pa so bili še vodniki, vodniški pripravniki, pomočniki 

in mentorice. Po kosilu smo se kopali v Soči. Sledile so športne aktivnosti pod vodstvom mladih pomoč-

nikov.  

Nedelja, 30. 6. 2019 
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Izvedli pa smo tudi program usposabljanja – tako kot smo zapisali v predlogu aktivnosti za tabor v Čez-

soči 2019 – z minutkami za planinske vozle in orientacijo. Nosilci posameznih aktivnosti pa smo se prip-

ravljali za naslednji dan, ko smo načrtovali izvesti aktivnosti po posameznih skupinah v delavnicah. Dan 

smo  zaključili z analizo in dogovorom za delo za naslednji dan. 

Dežurni: 

Štefka Urh in Romana Palir, pomočnika Lucija Užmah in Benjamin Kopše in  mladi planinci po seznamu.  

Ponedeljek,1. 7. 2019 

Ponedeljek je tradicionalno namenjen celodnevnemu usposabljanju mladih v skupinah po posameznih 

delavnicah, kot so bile: 

osebna oprema – izvajalca usposabljanja  Miro Zupanc in Franci Naraks 

planinski vozli – izvajalca Usposabljanja Mirko Jegrišnik in Franci Naraks 

orientacija –  izvajalca  Martin Gulin in Benjamin Kopše 

prva pomoč  – izvajalka usposabljanja Irena Herman 

ustvarjalne delavnice – izvajalki Tanja Sadnik in Štefka Urh 

kulske igre  – izvajalci Lucija Užmah, Blaž Čerenak in Eva Krušnik 

športne igre –- izvajalci animatorji Timotej Zuka Majcenovič, Tilen Pader, Lara Borštner 

varstvo narave, bonton – izvajalki Vanja Volk in Romana Palir 

Na ta način so se otroci učili planinskih veščin in ustvarjanja  v raznih delavnicah, kot vedno na začetku 

tabora pa je potekala še priprava in pisanje himne tabora. Otroci so risali in izdelovali okraske ter igrali 

odbojko. Po kosilu smo imeli priprave za popoldanske aktivnosti: 

- kopanje v naravnem bazenu Slatenik 

- predstavitev gasilcev PGD Bovec pri bazenu Slatenik 

Obe aktivnosti smo v veliko zadovoljstvo mladih uspeli v celoti realizirati. Zanimiva je bila tudi predsta-

vitev gasilskega vozila PGD Bovec za tehnična posredovanja TRV2. Predstavitev je opravil poveljnik PGD 

Bovec Damir Gašperšič. Še statistični podatek: iz tabora do Slatenika smo prehodili 5,93 km in porabili 1 

uro in 20 minut hoje. Večer smo zaključili na običajen način.  Ob večernem tabornem ognju smo imeli » 

tabor ima talent«, na katerem so se mladi predstavili s svojimi spretnostmi, znanjem plesa, petja in 

humorja. Izredno zanimiva predstavitev, ki se je na zadovoljstvo mladih prevesila v noč, in kar težkega 

srca so odšli na počitek.     
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V torek smo po vstajanju in jutranji telovadbi odšli na zajtrk, zatem smo izvedli aktivnosti v taboru s 

praktičnimi delavnicami:  

osebna oprema – izvajalca usposabljanja  Miro Zupanc in Franci Naraks 

planinski vozli – izvajalca usposabljanja Mirko Jegrišnik, Blaž Čerenak in Laura Bohorič 

orientacija – izvajalca  Martin Gulin in Benjamin Kopše 

ustvarjalne delavnice -  izvajalki Tanja Sadnik in Štefka Urh 

kulske igre -  izvajalki Lucija Užmah in Eva Krušnik 

športne igre -  izvajalci animatorji Timotej Zuka Majcenovič, Tilen Pader, Lara Borštner 

varstvo narave, bonton – izvajalki Vanja Volk in Romana Palir 

V dopoldanskem času je bila opravljena tudi ogledna tura Šunikov vodni gaj–Lepena, ter  tura za 

Ravelnik. Ogled sta opravila Franci Naraks in Andreja Borštner. 

Popoldne je nastala tudi vročinska nevihta z močnim dežjem, zato smo napenjali vrvi in zapirali okna. 

Na srečo je nevihta kmalu prenehala, zato smo lahko nadaljevali z aktivnostmi druženja pa tudi karta-

nja in seveda počitka.                                                                                                                     

Dežurni tabora:   

Tanja Sadnik in Irena Herman ter mladi planinci po seznamu 

Torek, 2.  7. 2019 

Sreda je bil dan, ki smo ga imeli planiranega za zahtevnejše pohode. Zato je bilo vstajanje bolj zgodaj, 

že ob 5.30. Ponovno smo se razdelili v dve skupini, ki sta se z avtobusom odpeljali na izhodišči plani-

ranih tur. Prva skupina, v kateri je bilo 35 udeležencev, skupaj z vodniki, pomočniki in animatorji, je iz 

izhodišča Doma dr. Klementa Juga iz Lepene krenila do koče na Krnskem jezeru. Tu se je ta skupina 

razdelila na dva dela, in sicer skupino, ki je nadaljevala pot na vrh Krna – vodja je bil Mirko Jegrišnik, 

in skupino, ki jo je vodil Miro Zupanc in je odšla k jezeru.  Skupina, ki je odšla na vrh Krna, je pot zmo-

gla v 8 urah in pol. 

Skupina, ki je šla po krajši poti, se je sprehodila po poti  Šunikovega vodnega gaja do koče Klementa 

Juga v Lepeni. Lepa, zanimiva pot, ki bo udeležencem (51 otrokom in 14 vodnikom, pomočnikom in 

animatorjem) ostala v lepem spominu. Za pot smo potrebovali 2 uri in 43 minut. Celotna pot je bila 

dolga 7,10 km, opravili smo tudi 199 m vzpona. Vodji 2. skupine sta bila Franci NARAKS in Andreja 

BORŠTNER. Po počitku in okrepčilu na postojanki smo se z avtobusom vrnili v tabor, kjer pa nas je v 

popoldanskih urah znova doletela močna vročinska nevihta. Po vrnitvi tudi prve skupine v tabor in po 

poznopopoldanskem kosilu smo imeli proste aktivnosti, zvečer ob tabornem ognju pa ponovno nas-

top talentov. Odlična zamisel animatorjev in mladih. Večer je hitro minil, zato so mladi odšli na spanje 

prijetno utrujeni od celodnevnega dogajanja. 

Dežurni: 

Andreja Borštner in Franci Naraks, pomočnika Uroš Rojc in Neža Lesjak ter  mladi planinci po sezna-

mu 

Sreda, 3.  7. 2019 
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V četrtek smo se po jutranjih aktivnostih in zajtrku napotili proti našemu današnjemu cilju, ogledu spo-

minskega obeležja muzeja na prostem Ravelnik. Na pot je šlo 71 mladih planincev, poleg njih pa seveda 

tudi vodniki, animatorji, mentorice in pomočniki. Pot nas je vodila iz tabora ob Soči do Čezsoče, od tod 

pa mimo Bovca do Ravelnika. Za vodenje sprehoda/ture smo zadolžili mlade animatorje pomočnike, 

seveda pod vodstvom planinskih vodnikov. Po ogledu in  okrepčilu smo pot iz Ravelnika nadaljevali po 

krožni poti do Bovca, kjer so mladi planinci opravili v trgovini tradicionalni nakup dobrot po njihovi izbiri 

in okusu. Po ponovnem okrepčilu in prijetnem počitku smo se napotili nazaj v tabor, kjer nas je čakalo 

kosilo. Celotna pot, ki smo jo prehodili, je bila dolga 12,95 km. Zanjo smo porabili 4 ure in 34 minut hoje, 

opravili smo tudi  128 m vzpona in 124 m spusta.  

Po kosilu in počitku smo zaradi vročine ponovno izkoristili popoldan za kopanje v Soči. Po vrnitvi s kopan-

ja smo imeli delavnice in tudi »minutke za planinske vozle in orientacijo«, aktivnosti, ki smo ju izvajali 

redno vsak dan. Po večerji je sledilo druženje ob tabornem ognju z nastopom mladih  »Tabor ima 

talent«. Izvedli smo tudi tombolo.  

Dežurni: 

Irena Ramšak in Mirko Jegrišnik, pomočnika Jan Krušnik in Blaž Čerenak ter mladi planinci po seznamu. 

Četrtek, 4.  7. 2019 

V petek smo po jutranjih opravilih z vsemi otroki izvedli tekmo iz  planinske orientacije v okolici tabora. 
Za izvedbo tekmovanja v orientaciji je poskrbel vodja Martin Gulin, na  posameznih KT pa so bili Blaž 
Čerenak in Benjamin Kopše – vozli, Romana Palir – rože, na startu in cilju pa je bila Irena Ramšak. 

Po orientaciji smo izvedli še tekmovanje v  vezanju planinskih vozlov. Mladi planinci so bili razdeljeni v 

dve starostni skupini. V skupini mlajših je tekmovalo 34 otrok. Tekmovali so po skupinah na izpadanje,  

vse do finala, v katerem se je pomerilo 6 oziroma  8 tekmovalcev.  V finale so se uvrstili: Manca Jaz- 

bec, Nika Jelen, Tai Stokavnik, Katarina Časl, Jan Potočnik,  Zoja Pinter, Kevin  Močnik in Miha Pušnik.  

Petek, 5.  7. 2019 
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Zmagovalna trojka pa je bila: 

Zoja Pinter  z časom 5,02 s 

Manca Jazbec z časom 6,07 s 

Nika Jelen z časom 8,02 s 

V skupini starejših je bilo 12 tekmovalcev. V finale so se uvrstili: Zala Ulaga, Pia Krušnik, Luka Jur-

har, Toni Baletić, Nia Naraks in Jaka Kveder. Zmagovalna četvorka je bila: 

Luka Jurhar  s časom 2,15 s 

Pia Krušnik  s časom 2,16 s 

skupno z istim časom 2,17 s  pa Zala Ulaga in Toni Baletić 

Zatem so tekmovali še mladinci, animatorji in pomočniki. Zmagovalci pri mladincih: 

Urška Turnšek  

Nejc Jurhar 

Julija Trobina 

Animatorji – pomočniki: 

Blaž Čerenak 

Martin Gulin 

Jan Krušnik 

Po kosilu smo odšli na kopanje v naravni bazen Slatenik. Otroci so uživali v kopanju, prostih akti-

vnostih, predvsem pa v medsebojnem druženju. Kopanje je hitro minilo in ob vrnitvi v tabor so 

se začele aktivnosti za izvedbo zaključnega večera ob tabornem ognju. Po večerji pa je sledila še 

zabava ob tabornem ognju, z vsemi dogovorjenimi in nedogovorjenimi aktivnostmi.  Ker nas je 

čakalo naslednji dan pospravljanje in urejanje šotorov, osebne prtljage in opreme, so mladi prije-

tno utrujeni od dneva, ko so  se dogajale zanimive aktivnosti, odšli na spanje.   

Dežurni tabora: 

Milan Polavder in Boris Luka Lukanc, pomočnica Vanja Volk in mladi planinci po seznamu 
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Sobota, 6.  7. 2019 

Sobotno jutro. Rahlo utrujeni od naporov zvečer in v nestrpnem pričakovanju odhoda domov  smo si 

hote ali nehote  morali   priznati, da je teden kar prehitro minil. Pospraviti  smo morali opremo, počistiti 

šotore ter okolico. Vsak je prejel krstni list z novim planinskim imenom. Veliko veselja je bilo pri odkri-

vanju skritega prijatelja, to je igre, ki jo imamo vsako leto. Na začetku tabora žrebamo skritega prijatel-

ja, ki ga ves teden razvajamo z drobnimi pozornostmi in darili, do konca tabora pa skušamo ugotoviti, 

kdo je bil naš skriti prijatelj. Podelili smo tudi simbolne nagrade najboljšim v orientaciji, vezanju planin-

skih vozlov in skupno nagrado za najbolj urejen šotor v času taborjenja. Vsi udeleženci tabora so dobili 

v spomin tudi majice. Ob koncu smo naredili tudi kratko analizo taborskih aktivnosti. Ocena izvedbe 

tabora in planiranih aktivnosti je zelo dobro. 

Ob 12. uri se je pripeljala druga  skupina  mladih planincev iz PD Braslovče-Dobrovlje, Slivnica in Vran-

sko,  s katero smo se pozdravili. Mi pa smo se nato odpravili proti domu, kjer so naše nadobudneže že 

nestrpno pričakovali starši. 

Kot smo zapisali v programu aktivnosti, smo vsak dan izvajali jutranjo telovadbo, pospravljali šotore in 

ocenjevali najbolj urejen šotor. Nekaj zahtevnejših tur zaradi velike vročine in snega na posameznih 

delih poti nismo izvedli. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da smo program našega tabora  v Čezsoči 2019 

realizirali v celoti dobro in v zadovoljstvo mladih, ki jim je takšna oblika druženja, kot so hoja v gore, 

spoznavanje lepot narave in znamenitosti, tudi namenjena. V soboto nismo imeli določenega dežurne-

ga tabora, saj smo bili izvajalci vsi udeleženci tabora v Čezsoči 2019. 

Tabor sta organizacijsko vodila Milan Polavder in Andreja Borštner, tehnični del pa sva vodila Miroslav 

Jegrišnik in Franci Naraks. 

Griže in Polzela, 9. 8. 2019  

Poročilo je pripravil Franci Naraks.     
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Manca Jazbec 

Florjan Črepinšek 

Nika Jelen 

Maša Petrović 

Marko Šolajić 

Tilen Šmajs 

Mike Trauner 

Katarina Časl 

Nace Jazbec 

Miha Pušnik 

Sofia Štih 

Nik Kopše 

Marcel Črepinšek 

Zoja Štok 

Eva Baletić 

Timotej Šmajs 

Ivana Lesjak 

Lina Črepinšek 

Robin Lokar Radkovič 

Pija Štok 

Tevž Trobina 

Toni Baletić 

Matic Debeljak 

Bor Pražnikar 

Urška Turnšek 

Julija Trobina 

Aljaž Ašenberger  

Vid Borišek  

Tanja Čulibrk  

Vanja Čulibrk  

Tian Dolinar  

Ema Frece  

Jaka Gačnik Zupanc  

Lana Gorič  

Nija Hedl  

Nik Horvat  

Tim Horvat  

Luka Jurhar  

NejcJ urhar  

Miha Klinc  

Filip Krajnc  

Jan Krašovc   

Ela Krašovc  

Eva Krušnik 

Pia Krušnik  

Žiga Krušnik  

Jaka Kveder  

Nejc Mastnak  

Žiga Mastnak  

Kevin Močnik  

Matija Moškon  

Julija Naglič  

Svit Naglič  

Nia Naraks  

Nikolina Obradović  

Neža Obrez  

Hana Pinter  

Zoja Pinter  

Toni Plohl  

Jan Potočnik  

Tilen Potočnik  

Žan Potočnik  

Lana Pražnikar  

Lan Stokavnik  

Tai Stokavnik  

Andrej Turnšek  

Janej Ulaga  

Lara Ulaga  

Zala Ulaga  

Luka Užmah  

Miha Veber  

Diona Žuna  

UDELEŽENCI IZ PD ZABUKOVICA IN PD LIBOJE UDELEŽENCI IZ PD POLZELA 
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VODSTVO PD ZABUKOVICA IN PD LIBOJE 

VODSTVO PD POLZELA 

1. Mirko Jegrišnik planinski vodnik, tehnični vodja 

 2. Jožica Štok pomočnica kuharja 

 3. Irena Ramšak mentorica 

 4. Tanja Sadnik mentorica 

 5. Romana Zofija Palir mentorica 

 6. Martin Gulin animator 

 7. Neža Lesjak animatorka 

 8. Benjamin Kopše animator 

1. Bogomil Polavder planinski vodnik, organizacijski vodja 

2. Andreja Borštner planinska vodnica, mentorica, pomočnica organizacijskega 

3. Franci Naraks planinski vodnik, pomočnik tehničnega vodje 

4. Miro Zupanc planinski vodnik 

5. Štefka Urh planinska vodnica, mentorica 

6. Boris Lukanc- Luka planinski vodnik 

7. Irena Herman medicinska sestra 

8. Dani Pader glavni kuhar 

9. Eman Hinko šofer, nabavni 

10. Vanja Volk mentorica 

11. Lara  Borštner animatorka 

12. Uroš Rojc animator 

13. Lucija Užmah animatorka 

14. Blaž Čerenak animator 

15. Timotej Majcenovič Zuka animator 

16. Jan Krušnik animator 

17. Tilen Pader animator 

18. Laura Bohorič animatorka 
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Prispevki v glasilu so delo udeležencev planinskega tabora Čezsoča 2019  od 29. 6.  do 6. 7. 2019. 

Izdelava glasila: Irena Ramšak 

Lektoriranje: Marija Kronovšek 

Fotografije: Irena Ramšak, Boris Lukanc Luka 

September 2019 


